
Szanowni Paostwo! 

 

Przez wiele lat potrzeby  naszej  grupy zawodowej były notorycznie i przez długi czas ignorowane przez 

władze Resortu Sprawiedliwości i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej  

Nadszedł czas, aby podjąd działania, które zmienią ten stan rzeczy. 

Przez wiele lat Związki Zawodowe reprezentujące Pracowników Sądów działały w pojedynkę i bezskutecznie 

próbowały zwrócid uwagę kolejnych Ministrów na postępującą degradację statusu urzędnika sądowego 

oraz jego zarobków.  

W dniu 14 lutego 2012 roku trzy Związki Zawodowe: Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru 

Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów 

Rejonowych w Łodzi oraz Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego 

podjęły wspólną decyzję o przeprowadzeniu w dniu 16 marca 2012 roku w Warszawie pokojowej 

MANIFESTACJI PRACOWNIKÓW SĄDÓW (nie będącej akcją strajkową)  mającej na celu zwrócenie uwagi 

na pogarszającą się sytuację materialną i umniejszenie prestiżu pracowników sądów. 

Manifestacja odbędzie się w dniu 16 marca 2012 roku w Warszawie i będzie miała 

następujący przebieg: 

1.    Zbiórka osób chcących wziąd osób w manifestacji o godzinie 11.30 pod gmachem Sejmu RP 

2.  Rozpoczęcie manifestacji pod gmachem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie przedstawiciele 

protestujących wręczą listy z postulatami zmian w sądach oraz żądaniem podwyżek płac Pani Marszałek 

Sejmu Ewie Kopacz oraz Panu Posłowi Ryszardowi Kaliszowi, Przewodniczącemu Komisji Sprawiedliwości i 

Praw Człowieka. 

3.  Protestujący przemaszerują ulicami Warszawy pod gmach Ministerstwa Sprawiedliwości , gdzie 

przedstawiciele protestujących wręczą listy z postulatami zmian w sądach oraz żądaniem podwyżek płac 

Panu Ministrowi Sprawiedliwości Jarosławowi Gowinowi. 

4.    Ostatnim punktem na drodze naszego marszu będzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i wręczenie 

listy z postulatami zmian w sądach oraz żądaniem podwyżek płac Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi. 

5.    Zakooczenie manifestacji planowane jest na godzinę 16.00. 

 

Bezpieczeostwo przemarszu zabezpieczają odpowiednie służby porządkowe 

miasta stołecznego Warszawy. 

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH CHĘTNYCH do wzięcia udziału w planowanej przez nas manifestacji.    



Proszę pamiętad, że NIGDY WCZEŚNIEJ taka manifestacja nie miała miejsca, 

organizujemy ją jako pierwsi i mamy nadzieję, że będzie ona początkiem 

pozytywnych zmian w Polskim Sądownictwie. 

Nie ma znaczenia, czy jesteście paostwo zrzeszeni w Związkach Zawodowych, czy też przyjedziecie, jako 

grupa reprezentująca określony Sąd. 

Sprawy, jakie chcemy zamanifestowad w dniu 16 marca 2012 roku w Warszawie dotyczą nas wszystkich  

i uważamy, ze jak największa liczba pracowników Resortu powinna pokazad swoje niezadowolenie  

z obecnej sytuacji. 

Odpowiedzi na wszelkie pytania w sprawach organizacyjnych można uzyskad pod numerem telefonu: 

 

S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A M Y 

 

ORGANIZATORZY : 

1. Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP; 

2. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi; 

3. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


